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Bohemijai, Moravijai gresia nacių vergovS
Nacio kontroliuojama vyriausybe
ryžtasi įvesti privaloma darbo

Lankai bijo Dancige peram; sako,
pasirašo prieš tai atkakliai M

Čekų gyvenimas turi supulti
su nacių gyvenimu Vokietijoje

Šalimais Dancigo Lenkija
turi 300,000 kariuomenės

PRAHA, geg. 14. — Vokie liekamo darbo kokybę tobu

tijos “globojamos” Bohemi
jos ir Moravijos (Čekijos) va
dinamas ministras pii'mininkus suvienodinti su vokiečių
kad Irus imtasi priemonių če
kus suvienodinti su vokiečių
gyvenimo ir darbo tvarka.
Ministras pirmininkas pa
reiškia, kad jo vyriausybė iš
leis dekretus, kuriais bus su
varžyta čekams personali lai
svė. Sako, bus kontroliuoja
mos
kainos,
atlyginimai,
darbo valandos ir viskas taip,
kaip yra Vokietijoje. Be to,
bus suvaržyti ir žydai.
“Mes, čekai”, sako gen. To
lias, “turime įprasti visokį
darbą sparčiau atlikti ir at

Praraja bijo naujos karinės
krizes Hitleriui vykstant i pasienius
PARYŽTUS,
gęg. 14. —
Prancūzija turi paruošusi sa
vo karines jėgas sausžemy ir
jūroje, atsižvelgus didėjančio
tarptautinio įtempimo.
Gausinga prancūzų kariuo
menė nuolat budi Mnjginoto
tvirtovių linijoje, Vokietijos
pasieniu, kur Hitleris su savo
palydovais pasiryžo peržiūrėti
ten vokiečių naujų tvirtovių li
niją.
Prancūzų karo laivyno ga
linga eskadra Tunisijos pa

LONDONAS, geg. 14. —
Sunday Times praneša, Lenki
jos vyriausybė išleistu komu
nikatu pareiškia, kad lenkai
pakilsiu karan, jei Dancige
naciai bandysią vykdyti 'poli
tinį perversmą.

linti, taip kad gaminiai būtų
tinkami eksportui. Eksportas
yra svarbiausioji mūsų ekono
minio gyvenimo arterija.”
Ministras pirmininkas dar
pranešė, (kad Boremijai ir
Moravijai planuojama įvesti
visiems privalomąjį darbų. Anot gen. Elias, visi turi dirb
ti ir neturi išsisukinėti. Vo
kietijoje išsisukinėjimai neži
nomi. Į privalomųjų darbo
tarnybų pirmiausia bus pa
šaukti buvusios Čekoslovaki
jos respublikos kariuomenės
nariai — kariškiai.
Pagaliau pranešė, kad Bo
hemijoje ir Moravijoje žydų
veikla bus žymiai suvaržyta.

krantėmis užima pozicijas ir
lūkeruoja italų žygių, apie ku
riuos taip plačiai kalbama Ro
moje ir nuolat Prancūzijai
grasinama.

Vokietijos karoi laivynas už
baigė manievrus Atlantike ir
slipinėja išilgai Ispanijos pa
krančių.

Oficialiu komunikatu iš
Varšuvos tarp kitako pažymi
ma:

“Mažiausias nacių žygis
Dancige tikslu keisti ten šian
dieninį reikalų stovį tuojau
ARGENTINOS JAUTIENA
KARIUOMENEI

ŽUDIKAI AUKSINIŲ ŽUVYČIŲ DUBENYJE
APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS CHICAGOJ

Chicagon atvyko apaštališ
kas delegatas J. A. Valsty
bėms JE. arkivyskupas A. G.
Cicognani. Apsistojo pas Chicagos kardinolą vasamamyj,
Mundelein, III.
Šiandien išvyksta į New
Yorką dalyvauti to miesto
naujo arkivyskupo F. J. Spellmano ingrese. Vyksta ir Chi
cagos arkivyskupijos delega
cija.

Visur reiškiasi vis didesnis
vienų kitais nepasitikėjimas.
Ramesnis rytadienis neužtik
FILIPINAI REIKALINGI
rintas.

BERLYNAS, geg. 14. — nisterijos laikraštis “DiploPo Hitlerio pasitarimų su sa matische — Politikai Korresvo patarėjais pranešta, kad pondenz” aštriais žodžiais
Turkija, kuri dedasi su Bri puola anglų turkų saugumo
tanija, bus atsakominga už sutartį, nukreiptą prieš Ro
mos Berlyno ašį.
įtempimo Europoje didinimą
Tas nepakenčiama, pareiš
ir galų gale ji, Turkija, gai
kia laikraštis. Turkija bus at
lėsis savo žygių veikti prieš J
sakinga už naujus tarptauti
Vokietiją.
nius nesusipratimus, ypač
Vokietijos užs. reikalų mi-l Dancigo reikale.

AUKSO ATSARGOS

DALIS ANGLIAKASIŲ
ŠIANDIEN PRADEDA
DARBĄ KASYKLOSE

Kasyklų vedėjai smarkiau
sia ir kovojo prieš minėtą
naują sistemą ir pasidavė tik
dėka šalies administracijos
spaudimui.

WASHINGT0N, geg. 13. - • Tarp “union shop” ir “clo
Žiniomis iš kai kurių minkštų ' sed sbop” sistemų skirtumas
► jų anglių kasyklų rajonų, ka yra tas: Su “closed shop” ka
syklų vedėjai pasirašo su an sykių vedėjai įpareigoti į
gliakasių unijomis sutartis darbus priimti tik unistus an
(kontraktus)
nustatytomis gliakasius. O su ‘union sbap’
New Yorko konferencijoje są gali priimti ir neunistus ir
lygomis ir šį pirmadienį an šiuos unistais padaro pati an
gliakasiai grįžta į savo dar gliakasių organizacija. Nusta
bus, kuriuos nutraukė kovo tyta, kad priimti į darbą ne31 dieną pasibaigus dviejų unistai per 30 dienų turi vir
metų sutarčiai. Angliakasių sti unistais, jei nori dirbti ka
vadų pasitarimai (konferenci syklose.
ja) su kasyklų vedėjais New
Kaip ten nebūtų, visgi ne
Yorke uždaryta nepasirašius darbas kasyklose pasibaigė.
sutarties. Tas palikta anglia Iš pradžių gal ne visur bus
kasių organizacijos atskirų dirbama,
bet
grįžtantieji
kasyklų rajonų unijoms.
greit parūpins pramonėms ku
Pranešta, kad dalis kasyk
lų vedėjų priešinasi New Yor
ko pasitarimuose pripažintoms
kai kurioms sąlygoms. Reak
cija ypač kilusi prieš pripa
žintą angliakasių organizaci
jos United Mine Workers of
America prezidento J. L. Lewiso iškeltą “union ehop”
sistemą vietoje “closed shop”
sistemos.

-------------- ... .

ro, kurio paskutiniais laikais
jau trūko.
NUSPRENDĖ MOBILIZUO
TI IR VAIKUS

MANILA, geg. 14. — Fili
pinų salų legislatūroje iškel
tas sumanymas Filipinams įsigytį aukso atsargą, kuri ga
lėtų padengti mažiausia 50
nuošimčių esamų apyvartoje
banknotų.
Salose kas metai iškasama
apie 15 milijonų dol. vertės
aukso, kuris išvežamas į J.
A. Valstybes.
NAUJAS AMERIKOS
PROTESTAS JAPONIJAI

WASHINGTON, geg. 14. —
J. A. Valstybių vyriausybė
pasiuntė Japonijai naują pro
testą dėl civilinių gyventojų
žudymo Kinijoje.

----------------

.

Chicagoj prasideda griežta
kova prieš nusigėrusius auto
mobilistus. Daug jų areštuo
jama už neatsargų važinėji
mą gatvėmis. Žymi dalis areš
tuotųjų išsisuka kaltindami
policistus.
Miesto teismų teisėjas Green reikalauja, kad miestas įsigytų mokslinį aparatą, su
kuriuo susekamas žmogaus
nusigėrimas ir nusigėrimo
laipsnis.
Teisėjas pažymi, kad tuo
būdu blaivūs ir nekalti auto
mobilistai bus apsaugoti nuo
nesmagumų.

Britanija, Pramaja nesuspėja
gamintis lėktini; daug periu Ai rikoj
WASHINGT0N, geg. 14. —
Norėdamos palaužti Vokieti
jos pirmenybę ore Britanija ir
Prancūzija paskutiniais ketu
riais mėnesiais J. A. Valsty
bėse pirko karinių ljktuvų
vetrtžs 25,500,000 dolerių.
Per paskutinius dviejus me

BUKAREŠTAS, geg. 14.—
Rumunijos vyriausybė nus
prendė karo laikui sumobili
zuoti visus berniukus nuo 7
iki 18 m. amž. ir mergaites tus nė vienai kuriai pasaulių
vastybei Amerika nepardavė
nno 7 ilki 21 m. amžiaus.

■

PRIEŠ GIRTUS AUTOMO
BILISTUS
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H0RNERIS PASIRAŠĖ
MOTERŲ BILIŲ

SPRINGFIELD, Ilk, geg.
13. — Gubernatorius HorneKENTUCKY ANGLIŲ
ris pasirašė legislatflros pra
KABYKLAS SAUGOS
vestą bilių, kurįuo moterims
KARIUOMENĖ
pripažįstama teisė lygiai su
FRANKF0RT, Ky., geg. 14. vyrais būti prisiekusių teisė
— Minkštųjų anglių kasyklų jų sąstatuose nagrinėjant by
vedėjai Harlan apskrityje ne las.
pasirašo padarytos New Yor
ke naujos sutarties ir rytoj
KOMUNISTAI REMIA
kasyklas atidaro kariuomenės
PREZIDENTĄ
saugoje.
NEW YORK, geg. 13. —
DALADIERAS LAIMĖJO
PASITIKĖJIMĄ

PARYŽIUS, geg. 13. —
Ministras pirmininkas Daladieras laimėjo parlamento pa
sitikėjimą 367 balsais prieš
233.

Komunistų partijos generali
nis sekretorius
Browderis
pranešė, kad komunistai pa
rems prez. Rooseveltą, jei jis
norės tretįjį kartą būti kan
didatu į prezidentus 1940 me
tais.

HITLERIS VYKSTĄS
CHICAOOS ADMINISTRA PATIKRINTI TVIRTOVIŲ
CIJA NETURI PINIGŲ
BERLYNAS, geg. 14. —

Chicagos , majoras, Kelly
andai miestinius tarnautoju?
ir darbininkus ragino, kad
jie šiemet sutiktų imti dvie
jų savaičių nemokamas atos
lėktuvų už tokią sumą.
Šiomis dienomis spauda pra togas. Dabar majoras prie ne
nešė, kad Anglija namie dir mokamų atostogų paragino
banti nepaprastai daug lėktu policistus ir ugniagesius.
vų ir pasiryžusi jais aprūpin
DANCIGAS, geg. 13. —
ti visas mažąsias valstybes,
kurios pasisakysiančios prieš Nacių autoritetai čia uždrau
diktatorius. Jei taip, Anglija dė lenkams minėti maršalo
neturėtų reikalo Amerikoje Pilsudskio mirties ketvirtametį.
lėktuvų pirkti.

I

WASHINGT0N, geg. 13. —
Kongrese sukeltas triukšmas
patyrus, kad šalies vyriausy
bė nusprendusi kariuomenei
•maitinti pirkti iš Argentinos
jautieną skardinėse.
Pats prez. Rooseveltas to
nori dėl dviejų priežasčių: Ar
gentinos jautiena pigesnė ir
geresnės rūšies. Savo šaly
perkant jautieną skardinėse
reikia mokėti 23 centai sva
rui, o Argentinos — tik 19
centų su muitu.
Senatas bando sustabdyti
šį keistą vyriausybės nusista
tymą padidinus Argentinos
jautienai skardinėse muitą.

- -.......... ......................... -........ .............. ..... ...

.

Patirta, diktatorius Hitleris
nusprendė išvykti porai sa
vaičių į vakarinį ir rytinį pa
sienius patikrinti naujai įren
gtų ir įrengiamų reicho sau
gai tvirtovių.

ORAS
. CHICAGO SRITIS. — Šia
ndien debesuotumas ir vė
siau.
Saulė teka 5:28, leidžiasi

8:03.

iššauks lenkų karinių jėgų ak
cijų. Šios jėgos yra paruoštos
karan.”
Laikraštis sako, kad Danci
go šalimais Lenkija turi sut
raukusi apie 300,000 kariuo
menės.
Lenkija ėmėsi šių žygių dėl
kilusių Dancige kalbų, kad
naciai rengiasi ten vykdyti
perversmą — viską paimti
savo kontrolėn ir paskelbti
miesto prijungimą Vokieti
jon.

LIETUVAI REIKIA
DAUGIAU MOKYKLŲ;
JOS IR STEIGIAMOS
KAUNAS. — Klaipėdos amatų mokyklos mokinius paskirsčius į kitas mokyklas, at
sirado sunkumų patalpinti
ten veikusio prekybos sky
riaus pirmąją klasę, nes da
bar veikiančiose
prekybos
mokyklose Kaune ir Šiauliuo
se pirmosios klasės yra para
lelės ir jose mokosi didelis
skaičius mokinių; Šiauliuose
— pirmoje klasėje 91 moki
nys (visose klasėse — 183) ir
Kaune — 92 mokiniai (viso
se klasėse — 188)
Be to, atsižvelgiant į dide
lį prekybininkų pareikalavi
mą krašte, jau seniau buvo
numatyta atidaryti nuo nau
jų mokslo metų pradžios ats
kirą prekybos mokyklą Pane
vėžyje ir aukštesnįjį buhalte
rijos skyrių prie Šiaulių val
stybinės Prekybos Mokyklos.
Vakar ministrų taryba nuta
rė leisti nuo gegužės 1 dienos
Panevėžyje atidaryti valsty
binės prekybos mokyklos pir
mąją klasę ir nuo rugsėjo 1
d. prie Šiaulių Valstybinės
Prekybos Mokyklos atidaryti
buhalterių įkyrių.
Taip pat pasidarė būtinas
reikalas ir Tauragės Naumie
styje įstei&ti progimnaziją,
nes Naumiesčio ir apylinkės
gyventojai ligi šiol savo vai
kus leido į Šilutės vidurinę
mokyklą, kurioje iš šios apy
linkės mokėsi 120 vaikų. Tai
mokyklai užsidarius šie vai
kai liko be 'mokyklos. Išsis
kirstyti tokiam mokinių skai
čiui po kaimynines mokyklas
yra neįmanoma.
Tai turėdama galvoje, va
kar Ministrų Taryba nutarė
leisti nuo šių metų rugpiūčio
1 d. įsteigti Kretingoje vals
tybinę gimnaziją ir Tauragės
Naumiestyje valstybinę pro
gimnaziją, atidarant jose vi
sas klases.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
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Skelbimų kainos prisiunčiamos

Rašo A. P. Bandys

ILLINOIS

pareikalavus.

Kntered as Second-Clase Matter Marcb II, 1914, at

Chlcago. Illinois Under tbe Act ot Marob B. 1(79.

Steigiamojo Seimo Sukaktis
šiemet jau ir Lietuvoj spauda galės ra
šyti apie Steigiamąjį Seimą., kuris susirinko
1920 metais gegužės mėn. 15 dieną laikinojoj
sostinėj Kaune. Per dvyliką metų Lietuvos
laikraščiams buvo draudžiama ir užsiminti
apie tą svarbą mūsų tautos gyvenime įvykį,
nuo kurio jau praėjo lygiai devyniolika me-

Pigu, berods, yra suprasti, kodėl tautinin
kai draudė minėti Steigiamojo Seimo susi
rinkimo dieną. Steigiamasis Seimas, mat, pri
minė jiems jo patiestus valstybei demokra
tiškus pagrindus, kuriuos jie, valdydami kra
štą per dvyliką metų, nuolat laužė.
Steigiamasis Seimas buvo išrinktas slap
tu, visuotinu Lietuvos, žmonių balsavimu.
Tauta savo laisva valia pasirinko tokius at
stovus, kurie, susirinkę į Seimą, patiestų
naujai atgimusiai Lietuvos valstybei pagrin
dus. Jie tautos neužvylė.

•

Reikia pripažinti, kad Steigiamasis Sei
mas daug svarbių darbų nudirbo. Pirmoje
vietoje jis išleido Valstybės Konstituciją,
kuri veikė ligi 1927 metų. Kitą didelį darbą
St. Seimas atliko, išleisdamas Žemės Refor
mos Įstatymą, kurio vykdymas į gyvenimą
labai daug naudos ir Lietuvos Žmonėms ir
aplamai valstybei atnešė. Kun. Mykolas Kru
pavičius, vienas iš to įstatymo autorių ir
Vyriausias jo vykdytojas, tikrai daug nu
sipelnė valstybei. Dėl vien to jis yra vertas
didėlės pagarbos.
Steigiamasis Seimas, išdirbęs du metu, už
leido Vietą pastoviam Seimui, išrinktam sulyg naujai priimtosios Valstybės Konstitu
cijos.
Reikia neužmiršti, kad Steigiamajam Sei
mui teko dirbti nepaprastai sunkiose sąly
gose: reikėjo ne tik įstatymus leisti, steigti
Visą valstybės aparatą, jį tobulinti ir stip
rinti, bet ir ginti kraštą nuo užpuolikų. Ne
žiūrint visų tuomet buvusių sunkumų, St.
Seimas didelius darbus nudirbo.

Minėdami Steigiamojo Seimo sušaukimo
sukaktį ir turėdami galvoje, kad nuo tau
tos sukrėtimo, netenkant Klaipėdos krašto,
susidarė nauja vieningo darbo vyriausybė
jau ne be vien iš tautininkų partijos žmonių,
bet iš krikščionių demokratų ir liaudininkų,
reikia tikėtis, kad dabartinis Seimas, kuris
nors ir vadinamas tautos atstovybe, bet yra
sudarytas nelegaliai, vienos tik partijos žmo
nių, bus netrukus paleistas ir jo vietoje
turi būti renkamas naujas Seimas. Rinki
mai į naują Seimą turi būti pravesti slaptu
ir visuotinu visų piliečių balsavimu, laikan
tis Steigiamojo Seimo priimtos Konstituci
jos dėsnių.
Tokie rinkimai turėtų būti pravesti taip,
greit, kaip greit praeis Lietuvai didieji pa
vojai iš lauko.
Lietuvoj, taip kaip ir kiekviename kitame
krašte, vienybės pilna ta žodžio prasme ir
gerovės bus galima susilaukti tik tada, kai
susidarys visų žmonių teisėtai išrinkta tau
tos atstovybė ir kuomet toji atstovybė visą
valstybės valdymo aparatą įstatys į teisė
tas, konstitucines vėžes.
•
*
»
Wlndsono Kunigaikščio kalba, aną dieną
pasakyta ii Prancūzijos, sukėlė visur pasau
ly daug kalbų, o spaudoje komentarų. Jis
kalbėjo apie taiką. Daug kas pasipiktino
Anglijos valdžios pasielgimu. Ji uždraudė
jo kalbą transliuoti per radijo. Toks pasiel
gimas taikai nepasitarnavo ir jis yra tik
rai nedemokratiškas.

Jei mūsų valia gyvai neat- tas paliktas vienas neišgali
Santarvė visuomenės su vyriausybe siliepia į Tikėjimo tiesas, tuo-; protauti. Tiktai protas ir va
met tos tiesos mums tampa lia kartu išvien veikdami pa
Sąryšy su susidariusia Lietuvoje bendro visai nevertos ir neprieina gimdo gyvą įsitikinimą.
darbo vyriausybe “Uk.” daro tokią pastabą: mos. Mes apie tas tiesas ga
Gegužės mėnesyje mes ypa
“Matyti, kad tarp šios vyriausybės ir vi
iliu kalbėt ir rašyt, bet jei tingai privalome prisiminti
suomenės yra glaudus bendradarbiavimas ir
pasitikėjimas. Visuomenė mato šiuose mi gyvenime jų neįgyveuduisiine, šias išganingas tiesas, kari
nistruose savo vilčių, troškimų ir sumany tai jokios naudos joms mums Marija yra Dievo Motinu, kati
mų vykdytojus, o tai rodo, kad tauta tebė neatneš. Mes daug vertės ne- Ji yra mūsų Motina. Mes šių
ra gyva, žino savo teises ir pareigas, o bet priduodam profesionalui pa tiesų šioje žemėje niekados
kokį jungą užmesti jai yra jau beveik ne lydovui (kokius pav. randa pilnai nesuprasime. Bet mū
me viešose įstaigose) dėl jo sų supratimas taps gilesnis,
galima.
Šis reiškinys yra didelis mūsų tautos tur daugžinystės arba nuduoto e jei protas ir valia netiktai
tas, kuris rodo, 'kad bet kuriuos sukrėtimus ntuziazmo. Mes žinome, jog bandys jas suprasti, bet ir
ir nelaimes mes mokame vertinti ir iš jų jis kalba dėl to, kad ten pa pamilti.
pasimokyti. Tokia tauta jau nežus ir val statytas kalbėti ir teikti klau
Kuomet mes norime nupieš
stybės nepraras.
santieins žinių. Jam nedaro ti Mariją, kaip mūsų Moti
Ryšys tarp vyriausybės ir visuomenės tu
skirtiimo, ar tas arba kitas ną, turime panaudoti vaizduo
ri būti nuolatinis ir pastovus. Kai tik jis
nutrūksta ir pasitikėjimas vyriausybe išnyk Klausia; jis visiems pateikia tę. Jokie meno įstatymai mus
sta, menką pasisekimą turi bet kuris dar tas pačias žinias. Žodžiu, jis šioj srityj nevaržo. Mes ga
veikia kaip kokia mašina. Tos line įsivaiztiint savo dangiš
bas, nors, rodos, ir naudingas.
Iš įįesų, meilė daug gali, nes ji paremta jame esančios žinios jo asme ką Motiną tokiam būde, ko
pasitikėjimu. Taigi, jeigu yra pasitikėjimas niškai nepaveikia.
kiam prieinanuausia. Laisvė
vyriausybe, tai jau didelis dalykas. Prievar
Panašiai atsitinka žmogui mums čia palikta. Ji mumis
ta meilės ir pasitikėjimo įsigyti negalima, tikybos srity. Jei jis širdies palikta ne vien kad neštų
tačiau ir meilė, ir pasitikėjimas teatsiranda tikybinėse tiesose neįdės, tos .• ■
mums džiaugsmo, bet taipgi
tik esant tam tikroms sąlygoms.
tiesos jaiu paliks kasdieniš ir praktiškos naudos. Mes ga
Šioji vyriausybė atspėjo 'kokių veikimo są kos. Kai kurie žmonės yra į- lim būti užtikrinti, kad Mo
lygų ir ko, apskritai, nori visuomenė, todėl sitikinę, jog tiesos turi būt tina Marija mus apsaugos nuo
iš karto gavo visos visuomenės pasitikėjimą, priimamos šaltu protu. Jiems nuodėmės ir padės mums au
o iš organizuotosios visuomenės net nuošir atrodo, kad jausmai nepriva gti dorybėse. Mūsų Motina
džios paramos. Organizuotoji visuomenė vi lo turėti jokios dalies tiesos
nėra vien tuščia mintis, juo
suomet yra lyg tautos kūno nugarkaulis. Ku pažinime. Jie, žinoma, klysta.
rios tautos žmonės nemėgsta organizacijų ir Švelnumas ir jausmingumas ba, tušti žodžiai. Šventiesiem
Marija buvo gyva tikrenybė,
į jas nesideda, ar nemoka kitaip organizuo
visados gali rastis dievotu ne vien vardas. Ar stebėtina
tis, tai rodo, kad jie dar tebėra labai nesu
me arba 'kokios tiesos pažini tad, kad Šventieji buvo įsi
sipratę. Tokią tautą bet kas ir be kaip leng
vai gali valdyti. Vilks jungą, kai juodi jau me jei tai iš mūsų pusės ga tikinę, jog jei 'kas turi die
čiai, o nemokės numesti. Mūsų nepriklauso lima. Žmogus, turįs tą dievo votumo prie Marijos, tas ne
mo gyvenimo istorija jau aiškiai rodo, kad tume ir tiesos pažinime švel žus. Jie buvo įsitikinę, kari
lietuvis yra su nugarkauliu ir sugeba orga numą ir jausmingumą, turi tos geros ir švelnios Motinos
nizuotai veikti. Esamas dabar ryšys tarp džiaugtis, kad apdovanotas ašaros galėjo sugraudinti ir
vyriausybės ir visuomenės taip pat yra mfl tokia dovana, nes nevisi ją kiečiausią nusidėjėlio širdį ir
sų organizuotumo reiškinys. Jis neturėtų nu turi. Gerai valios tvarkomas priartinti pą prie Dievo.
trūkti, bet tvirtėti ir ryškėti”.
švelnumas ir jausmingumas Marijos ganesiingumas, ulei
kaip tik ir priduoda sielai lė, nekaltumas, galybė turėtų
Valstybes Pareiga Palaikyti Tvarkę tvirtumo; gi jausmingumas 'mumyse sukelti gilų dievotu
Apie tai “P. G.” padaro tokią, ir tikrai suvienytas su tiesa kaip ti'k mą. šių dorybių supratimas
ir gyvina žmogaus širdį.
teisingą, pastabą:
ir gyvas įvertinimas padarys
“Lemiamas faktorius patriotiškame gyve
Žmogaus širdis yra meilės mus brangesniais vaikeliais
nime yra ne asmens adoracija ir ne išsiža ženklas - shubolas. Pats Su dangiškam Tėvui.
dėjimas savo įsitikinimų tam, kad kieno įsi tvėrėjas taip giliai įvertina
tikinimai valdytų žmonių mintis ir jaus žmogaus širdį, kad panaudo
mus, bet svarbiausia sąžiningas savo pilietiš ja ją išreiškimui savo meilės Aukso Grūdeliai
kų pareigų ėjimas ir pasitikėjimas savo tau
ir prisirišimo. Taip širdžiai Niekuomet neatsiduok visiš
ta ir jos ateitimi. Iš praktikos žinome, kad
taip ir protui tos gilios tie kam tinginiavimui, bet ar skai
ne visada gera visą tėvynės likimą sudėt į
sos apie Dievo Motiną, gegu tyk, ar rašyk, ar melskis, ar
vieno žmogaus rankas.
mąstyk, ar dirbk ką nors ben
Taigi totalitariniai režimai ne visoms tau žės mėnesy, yra kasmet iš
drai naudai.
toms ir ne visada eina į sveikatą, nors ir naujo statomos. Nes žinome,
^vas prie bendrų pareigų
vien tik politinės nepriklausomybės išlaiky kad iš širdies ir proto plau
kia tikras dievotumas ir mei nepriguli su tuo rodytis ki
mo atžvilgiu.
tiems nereikia, nes slaptoje
Tauta yra kolektyvas, tadi kolektyviai rei lė.
kia ir tautos likimą spręst. Vienaim žmogui
Jei švelnumo ir jausmingu kiekvienas gerai savęs dirbs.
ar vienai 'politinei grupei imt visą atsakomy mo nesiranda žmogaus santy Tik tas be baimės džiaugia
bę už savo tautos likimą yra perdaug drąsu, kiuose su Dievumi ir Jo Šve si, kurs turi savyje geros są
ypač kai patiriama fatališkų smūgių iš kai ntaisiais, tuomet žmogui gre žinės paliudijimą.
mynų pusės.
sia pavojus įpulti į puikybę. Tik tas yra nepavojingu
Iš rimtų katalikų valstybės vadai gali ti
O kaip žinokne, puikybė yra tarp žmonių, kurs noriai nuo
kėtis sąmoningo pasitikėjimo, bet no kulto
šėtono ginklas i ji s^epiasi*
ir ne aklo paklusnumo, ypač tada, kai val veikiausias
stybės vardu imama briautis į religijos ir žmogų suklupdyti. Žinokime,
doros sritį. Katalikui neklaidingas tėra po kad nėra pasaulyje gyvesnio
piežius ir tai tik “ex catbedra loąuetis”. daikto, kaip;tiesos. Ji gyvybe
Valstybės vadai neturi iš Dievo garantijos, alsuoja. Ir jjei puikybė ir at
kad jie nesuklys ir nejiadarys savo tautai šalimas tiesai nekliudo, ji gai
žalingų aktų, todėl beprasmiška reikalaut, vina žmoguje giliausius jaus
kad piliečiai patys visai negalvotų, o tik nrus.
klausytų, ko juos moko iš viršaus”.
Mūsų širdys buvo sutver
tos mylėti taip antgamtiškaSvetimas Kapitalas Lenkijoj
taip gamtiškas tiesas. Antga
Lenkijoje veikiančiose įvairiose akcinėse mtiškos tieses priduoda kilti
bendrovėse užsienio kapitalas yra gana di ngumo gamtiškoms tiesoms
delis. Kaip rašo “Kurjer Polski”, daugiau Visa kas patraukia, (<as kil
sia tose bendrovėse figūruoja Prancūzijos nu, gražu, kas teikia įkvėpi
kapitalas, kuris siekia 377 milijonus zlotų. mo gali bū|i mūsų jausim
Toliau eina Amerikos Jttttgt. Valstybės su tikslas. Kuriam aHmeny, iš
267 milijonais zlotų, Vokietija — 191 mil., skyrus Dievą, galėsime sura
Belgija •— 161 mil., Šveicarija — 123 mik,
sti daugiau pagarbos, dau
Anglija — 78 mik ir Olandija su 56 mili
giau
pavyzdingumo, daugiai
jonais zlotų. Charakteringa yra tai, kad An
glijos kapitalas ten, palyginti, yra daug ma meilės ir šventumo, kaip niū
žesnis net už Šveicarijos kapitalą. Šis fak sų dangiškoj Motinoj Mari
tas yra aiškinamas tuo, 'kad po Didžiojo ka joj T
Dvasiniam gyvenime dauro Anglija labai mažai domėjosi Lenkijos
ekonominiu gyvenimu.

.L. .

giau reikia negu proto. Pro-

Ginklų vajaus metu visa Lietuva sujudo stipriai apgink
luoti karius bei šaulius. Aukos ginklais įteikiamos atitinka
momis iškilmėmis. Vaizdely matome tris gimnazistes, savo
aukomis nuplikusios ir įteikiančios 'kariams: šautuvą. (VDV)

Skaitytojų Žodžio Aikštė
Nebūk Per Drąsus,
Akis Išdegsi!

norėdamas mažai gausi. Taip
bus ir japonams, ar niponams, kaip kiti vadįiia.

Pereitą sykį rašiau apie lė
Šv. Tėvui taikant lenkus su
tumą, šiuo sykiu rašysiu apie Hitleriu ir 'kitus, pats Popie
drąsą, perdidelę drąsą.
žius turėtų konferencijai pir
Hitleris iš pradžių rodė drą mininkauti,
są su saiku, ir jaui sekėsi.
Tada būtų išspręsta teisin
Bet, grobiant Austriją, Čeko gai visaas. Šv. levas 'parei
slovakiją ir pagalios Klaipė kalautų pirmiausia Etiopiją
dą, įgavo perdidelę drąsą ir atiduot kam priklauso, Aus
nuo lenkų griešto “No” išde trijai grąžint nepriklausomy
gė akis. Matydamas, kad len- bę, atsisakyt nuo Albanijos
kai jo didybės nebijo, paskel- , ^arQ1M)S) koridorius turėtų būt
hė, jog kaias su lenkais da^ I gT^įnamas prie Vokietijos ir
nepribrendęs , o matydamas, yancįg0 miestas, Vilniaus vikad iš to nieko nebus, begė-|ga |jUV g^^įja jr pttts Vildis 'kreipėsi net į Šv. Tėvą, Į nius, šeiriai ir dalis Suvalkų
kad jį sutaikytų su lenkais. gub. turėtų būt grąžinta Lie
Paimkim\ istoriją ir pama tuvai. Tai būtų teisinga. 0
tysim viską. Kur šiandie Au jei Šv. Tėvas, turės tik pata
gustas, Rymo ciesorius! Kur riamą balsą, tai nieko nebu&
Neronast Kur Deoklecijonas t iš tos konferencijos. Tai bus
Kur kiti tironai! Ant galo panaši Municho konferenci
kur Napoleonas, Rusijos ca jai.
A. p.;
rus, Vokietijos kaizeris ir ki
ti! Taip bus ir Hitleriui, Alu- Jeigu ir tas, kurs tvirčiau
soliniui ir Japonijos imperi siai prižada, tankiai nupuola;
jai. Jau dabar matyt iš laik kas dėsis su tuo kuria retai
raščių, kad japonams riestai. arba silpnai prižada!
Pirmiau kinai buvo defensyReikia
išmokti
save
pa
vėj pozicijoj, t. y. vis gynėsi, daugelyje daik persilaužti, je
o šiandie jau ofensy voj, t. y.■ nori užlaikyti su kitais ramyjau puola japonus. Mat, daug I bę ir santaiką.

Jauna našlaitėlė, tetulės globojama, fokuoja savo vargelius grie motutės kapo, (VDV gh.)

Šeštadienis, geg. 13 d., 1939

vaidmenį, labiausiai paplitusi Krutulys. Draugija buvo už
Švento Kazimiero Draugija, daryta 1938 m.-vasario 22 d.
kurios tikslas buvo — burti Be “Ryto” draugijos, Vil
visų šio krašto lietuviškųjį niaus krašto švietimo reika
jaunimų po tautiška ir katali lais rūpinasi kairiųjų pažiūrų
kiška vėliava, ir duotajam ga lietuvių įsteigta švietimo drau
limumo šviestis bei ugdyti sa gija “Kultūra”, kurios steigė
vo dvasines jėgas, kad galėti) jais buvo St. Mutijošaitis, V.
vėliau kilniai patarnauti sava Alseikienė, Karazija ir B. l'n
jam kraštui ir visai tautai tūlis. Vyriausias draugijos
1925 m. buvo gautas leidimas vairuotojas ir jos rėmėjas bu
draugijai steigti o po dvejų vo dr. D. Alseika.
metų buvo praplėsti draugi Tautiečių sveikata rūpinosi
jos įstatai ir naujai užtvirtin dar Minske 1918 m. įsteigta
ti. Pirmųjų draugijos valdyk) Lietuvių Sanitarinės Pagal
sudarė; kun. A. Viskantas — bos Draugija, kurios steigė
pirm. K. Aleksa — sekr. J. jais buvo D. Alseika, dr. V.
Budreika — iždin., kun. N. Alseikienė, dr. V, Bagdonas
Raštutis ir D. Palevičienė — ir A. Krutulys. Karui pasi
nariai. Pirmaisiais veikimo baigus draugija persikėlė Vii
(1926) metais draugija turė niun ir čia išvystė savo veik
jo 10 skyrių su 136 nariais. lų. Visų laikų draugijai vado
1927 metų gale buvo jau 114 vavo dr. D. Alseika; jam mi
sk. su 1336 nariais. 1930 me rus (1936. V. 9.) draugiją vai
tais 311 skyrių su 13279 na ruoja dr. V. Legeika.
riais. 1934 m. buvo 405 sky Be čia paminėtų draugijų tų
laikotarpį buvo įkurtos Lieriai su 16044 nariais,

KULTŪRINIS VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ BARAS
Žvilgterėkime lietuviškųjų
Vilniaus krašto organizacijų
veiklom Šio krašto lietuvių
gyvenime didelės reikšmės tu
rėjo Vilniaus Lietuvių Teki
nasis Komitetas, kuris atsto
vavo visus šio krašto lietu
vius ir gynė jų reikalus viso
se įstaigose. 1019 m. balan
džio 22 d. komitetų lenkų ko
misaras patvirtino, kaip Vil
niaus krašto lietuvių atstovy
bę. Komiteto prezidiumų su
darė: M. Biržiška pirminin
kas, kun. J. Tumas — vicepir
min., Pranas Mašiotas — iždi
įlinkas ir Ignas Jonynas —
sekretorius. Komitetas veikė
su pertraukomis. 1920 metų
viduryje, pasitraukus iš Vil
niaus bolševikų kariuomenei
užėmus jį Lietuvos kariuo
menei, komitetas neveikė ligi
spalių 9 d. Užėmus Vilnių Že
ligovskio kariuomenei, tuojau
buvo vėl atgaivintas komite
tas ir išrinkta nauja valdyba,
kurių sudarė: Dr. Pr. Augustaitis — pirmin. B. Biržiškie
nė — vicepirm., J. Šepetys —
iždininkas ir dr. J. Augevičius — sekretorius.
Komitetas visų laikų ener
gingai veikė, tarp kita ko, ra
šė Tautų Sųjungai raštus apie Vilniaus krašto lietuvių
gyvenimų, atstovavo šio kraš

to lietuvius ir gynė jų teise:
Vėliau, pakitėjus politinėm
sųlvgonis, pradėjo rūpinti
vien vietiniais kultūriniais i
tautiniais lietuvių reikalai
nuo 1928 metų visų laikų ke
mitetui vadovavo pirm. Kor
stantinas Stasys, sekretorių
vo mgr. Juozas Maceika. Pu
kitėjus politinėms sųlvgoms
1937 metais komiteto veiki
mas buvo sulaikytas, o 193
m. admstracinės valdžios pa
rėdymu visai uždarytas.
Kita draugija, suvaidinus
didelį vaidmenį Vilniaus kra
što lietuvių švietimo liarc
Vilniaus “Ryto” draugija
įsteigta 1913 metais sausii
31 d.
i
Ši draugija rūpinosi ši<
krašto švietimu: steigė moky
klas ruošė mokytojus, steigi
liaudies skaityklas, laikė liau
dies bibliotekas, ruošė kursu.,
liaudies mokytojams. Draugi
jos steigėjai buvo dr. J. Ba
sanavičius, dabartinis Lietu
vos Valstybės Prezidentas A.
Smetona, kun. VI. Mironas,
kun. A. Petrulis, kun. K. Ma
liukevičius, L. Gira ir jų pa
kviesti nariai. Pirmuoju drau
gijos pirmininku buvo išrink
tas kun. dr. J. Steponavičius.
Jam išvydus, pavadavo jį J.
Kairiūkštis. (Vėliau pirminin-

tuvių Mokytojų Sąjunga, švie

Lietuvos kariuomenės pulko kareivinės, pač ių kareivių išpuoštuos vaizdais ir įspūdingais
Draugijos skyriai turėjo
timo draugija “Rylas” Šven
šūkiais. (VDV.)
knygynėlius, pav. 1934 m. 300
čionyse, Lietuviu Sporto Klu
skyrių turėjo savus knygynė
kais buvo kun. Reinys, A. ėjo pirmininko pareigas iki nas Yčas — pirm. kan. J. Kulius su 47643 knygom. Sky bas Vilniuje; bet ir šios baigė
Stulginskis, vėl kun. M. Rei draugijos uždarymo — iki 19- kta ir A. Smetona — viceriai dažnai rengė vakarus su savo gyvavimų 1938 m.
nys; po to 1922 metais drau 38 metų vakario mėn. 28 die pirm., kun. P. Dogelis ir S.
vaidinimais, pav. 1930 m. bu Šiandie dar veikia Vilniaus
|■
gijos pirmininku buvo išrink nos.
Šilingas — sekretoriai ir J.
vo surengta 206 vakarai, 19- krašte — Vilniaus Lietuvių
tas kun. P. Kraujelis, kuris
Draugija laikė gimnazijų ir Rimantas — iždininkas. Vė
32-318, 1934 — 357. Vytauto Studentų Sųjunga, Visuome
draugijai vadovavo iki pat sa mokytojų seminarijų Vilniu liau draugijai vadovavo A.
Didžiojo metais skyriai pas niškai — bičiuliškas “Romu
vo mirties — 1933 metų. Po je; be to, visų eilę liaudies Smetona — pirm., kan. Kukta tatė visame krašte per 50 pa
vos” klubas, Meno ir Litera
krašte. ir dr. J. Basanavičius — vice
jo mirties pirmininku buvo iš mokyklų Vilniaus
minklinių kryžių. Draugija tūros, Amatininkų, Blaivybės
rinktas kun K. Čibiras. Jis Kiek mokyklų turėjo draugi pirm., kun. P. Dogelis — sek buvo uždaryta 1937 metais; ir Zitiečių draugijos bei Kre
ja rodo šios skaitlinės;
retorius. Komitetas be labda
turtų valdo kuratorius.
ditinis Kooperatyvas.
1924-25 mokslo metais bu ringų darbų, daug rūpinosi
Krašto ekonominiais reika Jau tik iš pačių draugijų
vo 55 “Ryto” mokyklos ir 8 Lietuvos nepriklausomybės at
tėvų mokyklos. Visose tose statymu. Komitetas Vilniuje lais rūpinosi 1927 metais įs kiekybės matyti, kad ir Vil
mokyklose buvo 2175 moki laikė keliolikų prieglaudų, li teigta Lietuvių Ūkio Draugi niaus krašto lietuviai šį tų
niai; 1925-26 metų draugijos goninę,
senelių prieglaudų, ja, kurios steigėjais buvo: J. dirbo ir įdėjo nors kuklų indė
mokyklų buvo 68 ir tėvų mo inteligentams valgyklų ir kit. 'Kairiūkštis, St. Matjošaitis, lį bendran tautos lobynai).
kyki. 12. Mokinių buvo 2744.
Lietuvių komitetas nukentė' S. Špokas ir agr. Kurila, ši
1926-27 m. “Ryto” mokyklų jusiems -nuo karo šelpti 19-I draugija stengėsi kelti ūkio
Lengviau yra namieje būti,
kultūrų,
tam
tikslui
buvo
įsis

— 91, tėvų mokyki. 2; moki 26 m. pakeitė savo pavadini
negu išėjus nuo pikto saugo
nių tais metais buvo 3051. 19- mų į “ Vilniaus Lietuvių Lab- teigusi 103 skyrius, organiza tis.
131-32 m. draugijos mokyklų i darybės Draugijų”, kurios ti- vo jainųjų ūkininkų kuopeles,
|— 46, tėvų mokyklų 42; mo- kslas buvo padėti neturtin- pienines, kooperatyvus, rūpi
MOVING IR
kinių buvo 5069. Paskutiniais giejne žmonėms, steigiant val nosi gyvulių veislės gerinimu,
EXPRESSING
iuotais “Ryto” draugija tu- kailis ir mokslus einančiai jau ūkio padargų tobulinimu, ū- MATYKITE MUS PIRMIAUSIA
DEL, ŽEMU KAINŲ
rėjo vos 3 mokyklas, o tėvų nuomenei prieglaudas, bendra kiškųja spauda ir kita. Drau
JOE MOCKUS
mokyklos nebuvo nė vienos.
bučius ir mokyklas. Paskuti gijos pirmininkais buvo dr.
2358 So. Leavitt Street
Nors netiesioginiai, tačiau niu metu draugija laikė pen D. Alseika, S. Špokas ir A.
didelę vagų kultūros bare iš kias prieglaudas. Be to, laikė
varė ^Vilniaus Lietuvių Labda prieglaudų
lierniukams ir
rybės draugija, kuri buvo į- mergaitėms Šeiniuose. Labda
NAMŲ STATYMO
kurta 1914 metais Marty.no Y rybės draugija rūpinosi ir
KONTRAKTORIUS
čo pastangomis. Draugija pra lietuvių amatininkų paruoši
REAL ESTATE
džioje vadinosi; Lietuvių Ko mu, tam tikslui laikė amatų
INSURANCE AND LOANS
mitetas nukentėjusioms nuo mokyklas: moterų rūbų siu-1
Statau visokios rųšies naujus namus ant
karo šelpti. Komitetas skubia vykių, vyrų rūbų siuvyklų,
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
išplėtė savo veiklų visame šaltkalvių, stalių ir kurpių
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokėjimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
krašte, stengėsi aprūpinti nu dirbtuves. Draugija buvo už
(Išgauna geriausį atlyginimų ii Fire In
kentėjusius nuo karo tautie daryta 1927 m. Draugijos tur
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nauju Ir
čius butais, maistu, drabu tų globoja ir draugijos reika
senų namų, ant lengvi, mėnesinių iimo
žiais. Vėliau komitetas kreipė lus veda valdžios paskirtas
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:
ypatingų dėfnesį į vaikus, stei kuratorius.
gė jiems prieglaudas, bendraSvarbiausį be abejo, jauni
! bučius ir mokyklas. Pradžioje mo savišvietos ir jo organiza
2 ir 3 šmotų Parlor Setai padaryti pardavimui už $175.00, dabar
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
tiktai .............................................. * *
'komitetui vadovavo; Marty- ciniame gyvenime suvaidino
Elektrinės Ledaunės, 1939 metų, 5 ir 6 kub. pėdų po 098.00

BUDR1KO PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

JOHN P AK E L

Norge, General Electric, Hot Point, Westingbouse kainos sumažintos
išparduoti didesnį skaičių.
Už Skalbiamas Mašinas — Norge, Tbor, Maytag, duodame didelę
nuolaidų.
Dulkių Valytuvai — Hoover, Eureka, po ...
019.50

KLAUSYKITE

New City Fnttre Mart
RADIO PROGRAMO

Cedar Chests — drapanoms apsaugoti nuo kandžių, dabar nupirksite
už numažintas kainas.
RCA. Victor 1940 Radios ir kitos gerųjų išdir'bysuių radijos parduo
damos po ................................................. $6>95
$99-OO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kiti) radio Žvaigždžių.
——
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-

-

■
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Lengvi išmokėjimai. Krautuvė atdara nedėliomis visų dienų.

Jos. F. Budrick Ine.,

WEST SIDE EXPRESS

FURNITURE HOUSE
3409-11 So. Halsted St.

Moviiųj, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

Tel. Yards 3088

2146 So. Hoyne Avcnue

Žymus programas leidžiamas WCFL,—970 k. 9 vai. vak. Chicago laiku

Chicago, III.

Telephone Canal 5233
Robert R. Ickes, posūnis Amer. J. V. vidaus reikalų mi
nistro, šiomis dienomis susituokęs su chicagiete M. Levine.
I A/mio folanhntn^

S. T. PABIONAS, Savininkas

&

fi

••

M

DHSjajį
L1TTLE

Šeštadienis, geg. 13 d., 1939

RUDE)Y

nen) M. Jesienė; knygutė 13,
laimės numeris 10.
Nuoširdžiai ačiū visiems,
kurie pirko laimėjimo nume
rius.

By Bruce Stuart

Moterų Sų gos 48 kuopa

LIETUVIAI DAKTARAI
TA Pullman 7236
Res. Pullman 0263

OR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
LIETUVIAI DAKTARAI

Ckicago, Illinois
OFISO VALANDOJ.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniai* 9-12

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12; Ofiso teL OANal 2345
2 iki 4 ir 7 iki 9
Rez. teL CANal 0402.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road

ir akinius pritaiko

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį

3343 So. Halsted Street

2305 So. Leavltt Street

40 Valandų Atlaidai

PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA
Sukakties Minėjimas
Šiemet sukako 20 metų,
kaip kun. Ignas Ziinblys kle
bonauja Šv. Jurgio parapijo
je. Kad tų sukaktį tinkamai
paminėjus, vietinės veikėjos moterys, vad. Elenos Kazakauskienės, bal. 26 d. “Lie
tuvių Muzikalėje Svetainėje”
buvo suruošusios puotų. Kiek
žmonių dalyvavo šioje pramo
goje ir kaip jį puiki buvo,
galima spręsti iš to, kad gry
no pelno liko net $900.00. Pra
mogos rengėjos $800.00 suka
kties proga padovanojo kun.
Zimbliui, o $100.00 Šv. Jur
gio parapijai.

driejietis — Staniškis, svai
nis kun. J. Čepukaieio.
Iš spaudos srities

SPR1NG V ALLEY, ILL. —
Gegužės 7, 8 ir 9 dd. mūsų
Šv. Onos bažnyčioje buvo 40
valandų Šv. Sakrainento garbinimo atlaidai. Pamokslams
sakyti klebonas kun. Alb. Rupšis buvo pakvietęs pralotų
Maciejauskų, kuris kasdienų
sakė po 3 ir 4 pamokslus, la
bai pamokinančius, kaip kata
likai privalo turėt gyvų ti'kėjimų į Dievų, jei nori apturėt
janrrl

Aplink Spring \ alley ūkininkai sėja laukus. Sodai labai žydėjo. Atrodo, bus geri
metai, bet, kaip pamokslininper atla.idus sakė, grei
šiaušia nebus ko valgyti. Tai
vis Dievo bausmė už nuodė
mes. Amerika visako pilna,
o milijonai žmonių pusbadauja arba visiškai badauja. A. P.

nieriams, bulvariškiams, jaunimui už skaitlingų atsilankyDANTISTAS
nių į vakarų. Ypač dėkojame
gerb. kleb kun. H. J. Vaičū- 1446 So. 49th Court, Cicero
Ketvirtadieniais ir
nui už davimų dykai svetai Antradieniais,
Penktadieuiais
nės ir pagarsinimų bažnyčioj, Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
kun. J. Kloriui už gražų pa 3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
skelbimų “Pranešėjuj” ir ba
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.
žnyčioj, J. Vaičūnui, Jr., ir A.
Statkui, kurie padėjo svečius
vaišinti.
Rengimo komisija: Marijo

DR. P, ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
2-troa lubos
CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Painiausioje laidoje vieti
nio Karpatorusų laikrašty:
Telefonas HEMlock 6286
“Pravda” tilpo atvaizdas Ma
to Zujaus, “Garso” redakto
(BEINAKAUbKAS)
na Česienė, Marijona Vaičū
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
riaus ir trumpas pranešimas
. . o_
.
, .
niene.
6y00
So.
Halsted
Street
apie jo 25 metų plunksnos
2415 W. Marųuette Rd.
Vieša
Padėka
TELEFONAI:
Ofiso valandos:
darbuotės sukaktį.
Ofiso — Wentwoith 1612
10—12 vaL ryto
Šiuomi
pranešam,
kad
lai

_
,
I Paskutinį vakarų, po atlaiRes. — Yards 3955
Po sėkmingo vakaro, balan
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Toliau,’ vietinis plunksna- : dų,
, pakvietė
. . ._ susirinkt
.....į sveVALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
džio 23 d., Moterų Sųjungoc mėjimas dovanų knygutėmis, 2 iki 4 OFISO
popiet
7 iki 9 vakare
Susitari ua
grauža, Kazys V įdikauskas, , .
.
. .
kurios
buvo
parduodamos
Mo
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
°
. . tainę, kur papasakojo apie 48 ‘kuopos vardu dėkojame
pastaruoju laiku sumanė įsi mūsų tėvynę Lietuvų, ragino
pagal sutartį
“Draugui” už suteikimų vie terų Sųjungos 48 kuopos, įvy
bliauti net ir į vietinę anglų
aukoti Ginklų Fondui.
tos mūsų korespondencijom, ko per vakarų balandžio 23 d.,
spaudų, kas jam iš dalies ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šaikar - Makar grupei ir jos parapijos svetainėj. Dovanas
pavyko. Pastaruoju laikų tru
4631 So. Ashland Avė.
Darbai čionai kaip ėjo, taip vadui E. Bružienei, kuri iš laimėjo: pirmų (bedspread) GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mpais protarpiais vietinis an
M.
Vaičūnas,
knygutė
19,
lai.VIRginia
1116
4070
Archer
Avė.
TeL YARds 0994
ir eina. Pastaruoju laiku daug pildė dviejų valandų progra
•
glų dienraštis “Daily News”
Rez. TeL PLAza 2400
mes
numeris
74;
antrų
(kalValandos:
1
—
3
ir
7
—
8
darbininkų atleido iš WPA mų, sul ošdama
“Močiutė”,
Kiek pasisekė sužvejoti va-j įdėjo net keturis jo eilėraš
Kasdien išskyrus Seredą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
darbų. Vis tai nesantieji A- dviejų veiksmų vaizdelį su drų) Gertrude Baker, 5023 Seredoiuis
ir
Nedėl.
pagal
sutartį
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
rdų, .pavardžių, tai, 1» vedė-' čius, kurie, kaip matyt, tulie-' ~v7pm^Tai7kaip dainomis iš Amerikos lietuvių Wabansia Avė.; knygutė 5,
jos Kieno Kazakauskienės, ta- ms net ir .patinka, nes prie
toldus darbinin.
gyvenimo, ir veikusiems vei laimės numeris 52; trečių (li- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
rpe kitų, parengime darbavos eilerašuo tdpusio 27 d. barodo
atsitikialas vie. kale asmenims: L. Jagminui,
AKIŲ GYDYTOJAS
TA YARds 5921
Ofiso TeL Canal 6122
šios: K. Kazakauskienė, E. landžio redaktorius (viršuje)
Bes.: KENwood 6107
nas WPA darbininkų, paklau-, K. Šeštokienei, K. Jurgienei,
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Sabienė, J. Žukauskienė, (ir padėjo ve tokį pareiškimų: stas ar yra Amerikos įjungt. S. Butkienei, P. Braknienei,
Res. TA Beveriy 1868
jos vyras), O. Andrulionienė “We are glad to be able to Valstybių pilietis, pasisakė O. Talačkienei, E. Bružienei, Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(ir jos dukra Ona), D. Gri oblige readers who have writ- taiip, nors nebuvo pilietis. Vė L. Matikonienei, T. Sirtautie
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
cienė, R. Maždžielienė, E Au- ten in asking that we urge liau sužinojęs, kad už melų nei ir kitiems, rezisorei E.
DANTISTAS
756 West 35th Street
K.
Vidikauskas
to
contribute
kštakalnienė, M. Stankienė,
2201
W.
Cermak
Rd.
gręsia didelė bausmė, tai yra Bružienei,r daimj mokytojui
TA OANal 6969
Juršienė ir Natalija Mocke- another of his inimitable po- metai kalėjimo ir 1000 dol. varg. S. Rakauskui, lietuviš
VALANDOS:
SI*EUIALISTAS
liūnaitė ir Magdutė Grikie- ems to the column. Scanning pinigais, taip susirūpino, kad, kų radijo valandų leidėjams,
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
OrTOMETRICALLY AKIU
LIETUVIS
6 iki 8 vakare
tytė, o vietinis vikaras, 'kun. the current maii we found the gerai dar nepasveikęs iš in- 48 kuopos sųjungietėms už pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Suvirs 20 metų praktikavimo
Jeronimas Bagdonas, ruošoj following from him: O prie fluenzos, susirgo ir vienų die sidarbavimų bilietų ir laimė
2155 West Cermak Road
Mano Garantavimas
pagal sutartį
OFISO VALANDOS:
tos pramogos šioms kilnioms tilpusio 8-to gegužės, tai kal nų dingo. Po penkių dienų jo jimo knygučių pardavinėjime: Palengvins akių įtempimą, kas es
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ti
priežastimi galvos skaud&jlmo, Res. 6958 So. Talman Ava.
ir uolioms veikėjomsdaug, la bama taip: Again we bow to lavonas rastas Illinois upėj Barčienei, Zaikarienei, Lauri svaigimo, akių (tempimo, nervuotu-___
ir pagal sutartĮ
___ GROvehiU
_
Res._TsL
0617
mo, skaudamą akių karšt), atitaiao
Yaae
trumparegystę ir toliregystę. Prtren-1 °“1C*
HEMlock 4848
bai dauš, prigelbėjo.
TA Gahunat 6974
popular demand and present už devynių mylių Spring Val- naitienei, Gudienei, Vaičūnai- gla teisingai akinius. Visuose atsili
OFISO VALANDOS:
kimuose
egzaminavimas
daromas
su
tei, Stankienei, Mikolaitienei, elektra, parodančia mažiausias klai
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
tse
latest
poem
by
the
inimi'
užtkliuvęs
už
pervažo
lyLRKSA apskričio
madienius ir trečiadienius
SpeclalS atyda atkreipiama |
nos. Pasirodė, iš baimės ir Rašinskienei, Stašaitienei, Hu das.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mokyklos valkus. Kreivos akys atltable
K.
Vidikauskas,
whose
atgaivinimas
rūpesčio žmogus sau gyvybę rasik, Balkoyutei, Vaičulienei, Į taisomos.
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
style, we feel, confident, denuo 10 iki t vai. vak.
Ketv.
ir Nedėliomis susitarus
atėmė nušokdamas nuo tilto į Baubienei, M. Gudaitei ir Valandos:
Čia tūlų laikų gyvavo Ka
Nedeitoj pagal sutarti.
DANTŲ GYDYTOJAS
fies imitation”.
T. Vaičūnaitei; Dievo Moti Daugely atsilikimų akys atitaiso 2423 W. Marųuette Road
upę.
talikiško Susivienymo apskri
3259 S. Halsted Street
be akinių. Kainos pigios kaip
nos Sopulingos draugijos pir- mos
tis; vėliau buvo išįręs; o da Prie to jis, K. Vidikauskas,
CHICAGO, ILL.
pirmiau.
bar vėl tapo atgaivintas. Pir pastaruoju laiku gavo iš Ki ba žurnalų: “Literatūros Dir min. Paseckienei už pardavi 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso TA VIRginia 0036
Rezidencijos TA BEVerly 8244
mininku dabar yra (iš 10 kuo nijos — llongkongo esperan- va”, kuriame patalpintas tas mų keletu bilietų, Cicero bizTelefonas YARda 1373
PHYSICLAN and SURGEON
pos) A. Užumeckas, vįce pir tiš'kų žurnalų “Orienta Kurie- esperantiškas eilėraštis išver
4845 So. Ashland Avenue
mininku — J. Turauskas (iš ro” su savo eilėraščiu pagar- stas į kinų kalbų.
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
20 kuopos), o sekretorių an- baį Kinijos karių ir kinų kai-!
Žinučių Rinkėjas
Ofiso vA: 2—4 ir 6—8 p. a

CICERO

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. BERTASH

OR. WALTER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKŪL’IS .

DR. T. DUNDULIS

KLAUSYKITĖS

Nedėliomis pagal sutartį,

Office TA YARda 4787
Namų TA PROzpect 1980

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

Tel OANal 6122.

ŠALTIMIERO

Nedėliomis pagal sutartį.

RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)

VAŽIUOJANT Į ŠV. KAZIMIERO KAPINES
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT

SUBURBAN TRANSIT SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas i'ki pat bartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos
ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

J

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v,

REZIDENCIJA

PIRKIT NAUJAUSI

6631 S. California Avė.

Chrysler ar Plymouth

Telefonas REPnblic 7868

Bušai važiuoja nuo 9r00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

U2SI8AKYKIT BUBĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sckmkadieniois
pagal sutartį.

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.
JIM BETIMIS, Fn., ------------------------------------------ JIM FH0T1KIS, Wu. ir

Tai yra gerlanzt Ir gražaus! automobiliai Amerikoj, modemilkal IItobulinti, nužemintos kainos, lengvi UmokSJtmat,

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS

teisingas patarnavimas.

Ui

Tai OANal 0267
Res. TA PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare

Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR

Tel. WORTH 88-W 2

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.
Valandos 9—10 A. M.

BALZEKAS MOTOR SALES

DENTISTA8

“U WILL LIKĘ U8”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vSliaualos mados nuo $15.001
Ir augldiau.

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:
19 vaL ryto iki 9 vA vakaro
Sekmadieniais ir Tročiadiaoiais

. Paųal UitUtU._ _

iL

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. Y. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TA Yards 0994
Pinnadiepiais. Trečiadianiais ir

Šes‘adienis, geg. 13 d., 1939

RADIO
ŠALTIMIERO RADIO
PRORGAMOS SIEKIA
PENKIAS VALSTIJAS
Programos leidžiamos 6
vakarus į savaitę ii
stoties WHIP

Virš 01,000.00 Iš
Vieno Fondo
Lietuvai Gelbėti Fondo, glo
bojamo Litbuanian Chamber
of Commerce of Illinois, iždi
ninko pirmoji sųskaita:
Aukojo:

Justin Mackiemicb $200.00
Jau 'kelinti metai, kai Po
D. Kuraitis .......... $100.00
vilas Šaltimieraa leidžia įdo
J. P. Rakštis.......... $100.00
mias radio programas. Tūks
Teisėjas J. T. Zūris $50.00
tančiai lietuvių jas pamėgo
S. Balzekas................ $50.00
ir pageidavo, kad jos būtų
Jos. F. Budrik .... $50.00
leidžiamos kas vakaras. At
George Neckrash .. $25.00
sižvelgdamas į tuos pageida
A. R. Patrick .... $25.00
vimus, P. Šaltimieras ir pra
B. R. Pietkiewicz .., $10.00
dėjo darbuotis už leidimų daž
Anonymous ........ $4.00
nesnių radio progratmų.
V. Belajaus lietuvių šokėjų iš Chicagos grupė kuri balandžio 30 d., Constitution salėje, Washing ton, D. C., Baltic American Society surengtam
G. Cizanauskas.......... $5.00
vakare
šoko visų eilę lietuviškų tautinių šokių.
Negalėdamas padaryti su
D. Pivarunas ....... $10.00
tarties su radio stotim, per
J. Kazanauskas .$10.00
matai šiuos klystančius ir ne
Lietuvai Gelbėti Fondo
kurių leisdavo savo progra
PALAIMINTO
RAMONO
J. Ferovich .......... $10.00
išsilaikančius kasdien. Nesi
auka pasiųsta tiesiai
mas penktadieniais, šeštadie
LULL KASDIENINES
S EASY to makt
Al. Kumskis ...... $5.00
duok būti kūniškų pajautimų
konsulatui .......... $50.00
MINTYS
niais ir sekmadieniais, turė
Wm. J. Kareiva .... $5.00
nugalėtu, bet ginkis save nuo
Iš angliško vertė
jo kreiptis kitur. Ir, štai, di
Knn.
Ant.
M.
Karniiškia
J. Juozaitis . ......... ... $10.00
jų dieviškomis dorybėmis.
$1,010.06
delė radio stotis WHIP, iš
J, P. Varkala ...... $10.00
J. P. Rakštis,
llammond, Ind., pasirodė pri
Gegužes 15 Diena
G. Šukys .................... $lž.00
Lietuvai
Gelbėti
Fondo
Kasdieną privalome atnau
einama, ir gegužės 1 d., pra
W’m. Sebastian .... $5.00
Iždininkas
“
Supratimas,
mano
prietejinti savo prižada ir skatinti
dėjo leisti lietuviškas prog
(IIRLS
J. Kaledinskas .... $10.00
li!
”
sakė
Blankvema.
“
Stensave prie stropumo, kaipo kad
ramas kas vakaras, išskyrus
P. V. Daužvardis, Jr. $1.00'! JvairenybČS
gkis doroje, nes tu turi dau šiandien tik būtume atsivertę.
sekmadienius, 7 vai.
wWi ths
Saulės energija. — Mnssa- giau doros supratime, nekaip
WHIP yra galinga stotis, Telesporas Rakštis ... $5.00
Jei negali visuomet save
Viktoria Bakštienė .. $5.00 chusetts vaistybė8 (J. A. V.) turi kūno akys matyme, arba
5,000 watts> 1480 kilocycles.
patį ištyrinėti, tai nors ypa
Ji yra taip galinga, kad sie Ulyssa Aliz:e Rakštis $5.00 ,technologijas institutas yra paragavimo ir palytėjimo pa- tingose valandose tai daryk,
kia net 5 valstijas. Tas reiš Josephine Rakštis .. $5.00 gavęs dovanų sumoje 647,700 jautimai paragavime ir paly- mažiausiai kartų dienoje, rytų
' '
kia, kad lietuviai, gyvenan Emma Rakštis ........... $5.00 (doleriUj skiriamų tyrimams
tėjnne, nes daugybėje dalykų, arba vakare.
-O <
Sadie Bernstein .... $1.00 išnaudoti
S-energijų.
saulės
tieji Illinois, IVisconsin, IoOAT NO. J.IJKMJ
KADI MAOK
Dr, J. Kelia .......... $5.00 &įuo laiku Harvardo universi
wa, Michigan ir Indiana val
ii
V. Mackevičienė
NAUJAUSI IR GERIAUSI
$10.00 (eto mokslininkai, kurie pra
stijose dabar gali klausytis
Pelnas nuo Bunco Parėjusiais metais yra gjavę iš to
Šaltimiero programų.
Away with your curlers . . . away
ty
(to
vakaro
aukas
laltinio nemažų pinigų sumų,
Kiekvieno vakaro progra
atskiriant) ... $228.06 tiria galimumus pagreitinti
with your curling gadgetsl Here’i
ma yra pilna muzikos ir įdo
C«mh
w»h
PIGIAUSIA
KAINA
—
CASH
ARBA
Paul M. Smith .,
$10.00 medžių augimų ir tuo būdu
ŠteHanory Ind
mių žinių. Programose daly
the lašt word in easy curling methLENGVAIS I8MOKCJIMAIS
Frank
Yudeikis
.
$5.00
j
praktiškai
panaudoti
saulės
e
vauja žymesnieji Chicagos dai
ods. It's the new "Automatic” RoloBarskis Furnitūra House, Ine.
Jonas Grigaitis .
$10.00 nergijų.
nininkai-ės, muzikai ir artis
“THE HOME OF FINE F L UNITU HE” SINCE l#O4
curl, with a regular comb at one end
$10.00
tai. Smagu yra klausytis Šal Dr. K. Drangelis
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
and a magic disappearing comb at
timiero kvarteto, 'kuriame da
[Urba Flovver Shoppe
Viso....................... $1,010.06
4180 Archer Avė.
lyvauja keturi rinktiniai dai
the other. You simply curl as you
Hmm mraararm mm
Išmokėta
nininkai: Florencija Balsis,
comb ... with one «nd you comb.
MyU&ttema — VeBtovėma —
Christine Kriščiūnaitė, Algir Pasiųsta Konsului
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
with the other you curl easily, quickPapaottmamc
Daužvardžiui .. $966.06
das Brazis ir Jonas Rukštala.
ly and with beauty shop perfection.
Only
Įdomūs yra Dėdės Bruko pa
F
sakojimai apie kelionę į LieGAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIRBKTOKIAI
For all Typ«» of Curlf, RinploH, etc.
tuvų ir įspūdžius ten viešint.
KE LNER— P RUZ I N
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Geriauaiaa Patarnavimu — Moteria patamanja
FOR SALE AT YOUR lOCAL F. W. WOOLWORTH C0. STORE
Interesingos yra ištraukos iš
Phone 9000
680 W. l5th Ava.
Bartkų šeimynos gyvenimo,
AMBULANCE
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
jų džiaugsmai ir liūdesiai. Gi
DIENĄ IR NAKTĮ
rdimos ir dain. Ona Juozai
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
LEONARDAS E2ERSKIS
tienė ir Juozapina Milleriūtė.
4605-07 So. Hermitage Avė.
Smagias polkas ir kitus mu
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
4447 South Salrfleld Avenue
zikos kūrinius išpildo Juozas
PATARNAVIMAS DIENA ES NAKTĮ
__________ Tel LAFAYETTE 0727
Varputas iš Roselando. Ir vi
KOPLYČIA
DYKAI
si kiti radio programų daly
Y V A T kopėčios visose
TeL YARDS 1278
KARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ
viai yTa visuomet prisirengę. 2025 W. 51st St
Chicagos dalyse
B
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Gaunama laiškų ir iš toli
Ret. 4543 South Paulina Street
mesnių Indiana, Illinois, Iowa
Klausykite mūsų Lietuvių radio programo Antradienio ir
PATARNAVIMAS
B:-ėtadicnlo vakarais, 7:00 valandų, ii WHIF stoties (1480 K.)
ir Wisconsin miestelių. Su
dieną ir naktį
džiaugsmu rašo, kad girdėjo
Pranešėjas P. SALTTMIERAS
programų ir kad jiems labai
Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
KOPLYČIOS VISOSE
patinka. Pirmiau Šaltimiero
MIESTO DALYSE
programos šių miestelių ne
siekdavo.
M-P
4348 So. California Ava.
A’
Phone
LAFayette
3572
Stcngkice kantriai kitų pra
Bižengimus bei negales nukęs
3319 Lituanica Arame
ti, nes ir tu jų nemažai turi,
Phone YARde 1138-1139
o kiti tur jas kęsti.
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ

IBW "AUTOMATIC”

SIMPLY...Curl AsYou Comb

RAKANDAI

John F. Eudeikis

35«

AURIU A M P f
HITIDULHnbL

DYKAI

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
Sweeps away snrface deposits...
breaks up dali, ugfy tolth fili*
Iili6 mdgic. Ytnfš n«V«
b<»» fud

the NEW Lleterlne Tooth Pasta cletna
and poltahea tneth. It. niw. mlracln-clna ialn» ingrndinnt, Liietar-Fnam detertnit,
*hWrt*way ngty aurTfcoa depoaita tn ajllTy.
Thn'lnatant brunh and Rallv* ta»ch
inc Liuitar-Foam dntnrannt, lt. RnrfrR tnto
arnam of tlny, actlvohubblce. whlch awenps
Into and cloana pila and rracka ro minute
ei en watar may not cnter them . , . iearee
yotir wtioto moeth t1n«$1nt wtth
. »
•tarti your tneth uparkllng wtth
htater.

Oet the bta 25t tube. ar bettar itin. the
dnuMe-dze V* tūba oonUMing mare thia
k potmd at any dnig coentor. LaBlbaH
PliartBacal CO., St. Loula. Mo.
YNI

Nf W iORMHlA

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrius randui skersai nuo Soly Sepolduo Kaplnlij, 8900 Wwi lllth Sliest

IISTĘRINE TOOTH PAŠTE
" «uperdiarged wtth

l Liiilenins
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillias
I. J. Žulį
Altert V. Petkos
P. 1 Rijikas
Aathony B. Petkos
lodiaiicz ir Sooai

^-LUSTER-FOAM'f
I

------

3307 Iituaaioa Are.
Phone YARds 4908

,1646 Weat 46th Street
Phone YARdi 0781-0782
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St

Telefonai YARda 1419

6834 So. Wentern Ate.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Oonrt
CICero 2109
2314 West 23rd Plaee
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULhnan 1270

PRTTTgJg

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
J

Dar Apie Pirmosios
Simfonijos Orkestros
Kiniečiai sako: vienas pa Koncertą

Labdaringosios
Sąjungos Istorija

veikslas daugiau pasako, ne
gu 10,000 žodžių.
Su šia kiniečių priežodžio
tiesa mintyje Labdaringoji
Sąjunga pagamino istorijų si
dabriniam savo gyvavimo ju
biliejui paminėti.

BRIDGėPORT. — Sekma
dienį, gegužės 7 d. Šv. Jur
gio parap. salėj koncertavo
“First Sympbony Orchestra”
komp. A. S. Pociaus vedama.
Koncertas pavyko visais at
žvilgiais, tai yra programa
Tik kų išleistoji Labdarin buvo gerai išpildyta, žmonių
gosios Sąjungos istorija visai prisirinko pusėtinai. Reiškia
nepanaši nei savo išvaizda, ir finansiškai pavyko. Be to
nei savo turiniu j bet kokią , koncertą parėmė biznieriai ir
profesijonalai, duodami skel
'kitą istoriją.
bimus į programą. Tokių tar
Labdaringosios Sąjungos i- pe buvo Keistučio Taupymo
storija visai 'mažai tepasakoir Skolinimo B-vė, Simano
jama žodžiais, o daugiausia
Daukanto Taupymo ir Skoli
parodoma puikiausiais pavei nimo B-vė, Jos. F. Budri'kas,
kslais ir vaizdais. Ši istorija W. J. Stankūnas, Progress
panaši j “muvius”.
Kaip
Furniture Co., Milda Auto
“mūviu” gali suprasti rašto Sales, BridgepoTt Clotliing
nemokantieji suaugę žmonės
Co., Antanas M. Phillips ir
ir vaikai, tai taip iš šios La
kiti.
bdaringosios Sąjungos istori
Prie programo buvo išankjos visi — mokyti ir nemoky
sto rūpestingai rengtasi. Mu
ti, seni ir jauni vaikai, gali
zikos žinovo A. S. Pociaus vi
lengvai susipažinti su didin skas meniškai buvo sutvar
gais tos garbingos organiza kyta. Todėl programa buvo ti
cijos nuopelnais, darbais ir
kras surpryzas visai publikai.
įstaigomis. Ši istorija yra
Programa įspūdingai prasi
kaip ir albumas.
dėjo. Uždangai kylant, griau
Istorija atspausdinta ant smingai sutrimitavo trimitini
storos popieros ir jos lapai nkai. Tas patraukė visų dė
nėra susiūti ir suklijuoti, kaip mesį iš pat pradžios. Po to
šiaip jau paprastų knygų, o orkestrą užgaudė “The Stars
susagstyti tam tikromis rin and Stripes Forever”.
Programa buvo tinkamai
ku temis.
Istorijoj randasi paveikslai paįvairinta. Orkestrą sekė įLabdaringosios Sąjungos į- spūdingas G. Klevickaitės dai
steigėjų, kai kurių garbės na navimas. Ji žavinčiai daina
rių, Jo Eminencijos Kardino vo “Mano sieloj šiandien šve
lo Jurgio Mundelein, Šv. Tė ntė”, “Sodo žydinčių gėle
vo Pijaus XI, Šv. Tėvo Pijaus lių” ir “Giannina Mia”. Po
XII, Šv. Kryžiaus ligoninės I to sekė stygų orkestrą.
įvairūs paveikslai, vaizduoja-1 Programa buvo pusėtinai il
ntieji tą įstaigą iš lauko ir iš ga, bet visi susirinkusieji su
vidaus, daktarų, slaugių, se pasigerėjimu klausėsi iki ga
selių vedėjų, pacientų paveik lo. Kai norėta vieną kitą pu
nktą praleisti, tai iš publikos
slai.
Ant vieno istorijos pusla pasigirdo reikalavimas prog
pio randasi kopija certifikato. ramo netrumpinti. Prieš už
kuriuo American College of baigą pasirodė Antifonalis
Surgeons pripažino Šv. Kry choras ir įspūdingai padaina
žiaus ligoninę už pirmos kle- vo 'keletą dainų.
Ten buvęs
sos ligoninę. Yra paveikslai
Labdaringosios Sąjungos farmos ir projektuojamojo prie Linksmas išėjimas dažnai
gimdo liūdną sugrįžimą, o
glaudos namo.
Labdaringoji Sąjunga pas linksmos išvakarės aptemdina
tačiusi ligoninę, įsisteigusi fa- rytmečio džiaugsmą.
rmą, rengiasi prie seneliams
Skoliname pinigus ant pirmų
prieglaudos statymo. Kas da morgičių.
Prieinamos išlygos. Dėl
bar suteiks auką minėtos prie platesnių informacijų kreipkitės J:
CHAS. ZEKAS
glaudos statybai, tam ši pui
4708 So. Westem Avė.,
ki Labdaringosios Sąjungos iTeL Lafayette 6404
storija duodama dovanai.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

Aplink mus

Į Chicagą vėl atvyko porai
dienų ‘Amžinas Žydas’ — žu
rnalistas Vincas Uždavinys.
Atvyko iš Omaha, Nebr., sa
vo “tėviškės”. Ten buvo su
stojęs pakely iš gražiosios ir
saulėtosios Kalifornijos, kur
jo jaunesnysis brolis gyvena.
Vincas Uždavinys pasakojo
aplankęs San Francisco pa
rodą. Ją išvaikščiojęs skersai
ir išilgai. Anot jo, paroda
gražiai, moderniškai įrengta.
Joj daug įdomybių, daug įvairumo ir margumo. Iš pa
rodos turėjęs progos kalbėti
per radijo. Tą kalbą pasakyti
teisingiau, į duodamus klau
simus turėjęs atsakinėti, vi
sai netikėtai. Turėjęs progos
ir apie Lietuvą papasakoti.

Dr. K. Draugelis,

L. G. F. sekr.

Kas įdomiausia — V. Už
davinys San Francisco paro
doj užtikęs ir lietuvišką sky
rių, kurį įrengė ne lietuviai,
bet viena amerikone ponia,
kuri savo laiku lankiusis Lie
tuvoj, šį tą atminčiai ten nu
sipirkusi ir tuos lietuviškus
daiktelius vięnaftne parodos
paviljone išstačiusi. Tikrai -įdomu. Apie tai plačiau gal
parašys pats V. Uždavinys,
kurį pavadinom “Amžinu žy
du” dėl to, kad jis daug ke
liauja

Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokių Kainų
TIK 81.00 PT. 81 <»<>
4-5 Kvortos....

Reikalaukit

WILL0W SPRINGS, ILL.

p-nas Butchas, sav.

Turtas virt

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
0014

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU
Folklore
Radio
Program
EVERY 8TJNDAY FROM 1-2 P. M.

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, jnod. virš. pauk............................. $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos viri..........................$1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš............................ ........... $1.50
Maldų Rinkinėlis, jnod. gerais viri............................. 75c
mus Mano Pagalba, didelėmis raidėmis
$2.50

“DRAUGO” KNYGYNAS „
2334 So. Oakley Are.
Ohieago, Illinois

4192 S. ARCHER AVENUE
(North Esat Corner Archer and
Saeramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00
ISmūkėjom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių

4%

Safety Deposit Dežuteo Galima
Pasirendnoti

J

PAUL LEASAS

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
nų, Snbatom nno 9 ryto iki
8 vai. vakaro

3427 So. Halsted Street

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOGIATION

Tel. Boulevanl O9S7

of CHICAOO

(Vyriškų Rūbų Krautuve)

DIDELIS BARGENAS
Marųuette Parke, 4 fletų mūrinis na
rnos, 2 po 4 ir 2 po S kambarius.
3-karų garudžlus. Kaina tik $14,000.
Dėl informacijų kreipkitės pas —
P. Krauczunas, 5052 So. Riclinioiul
Street. Nedėlioj visų dienų, o kitomis
dienomis nuo 4 valandos popiet.
RENDON KAMBARIAI
Rendon 2 šviesūs, švarūs kambariai.
Prašome atsinešti paiiūdijimų iš dar
bo. Atsišaukite; 3229 So. Emerajd Avenue, 2-roe lubos.

IEŠKO PUSININKO
Paieškau pusininko tavemo biznyje.
Vienam persunku užlaikyti. Tavernas
randasi geroj vietoj. Pageidauju, kad
būtų pavienis vyras arba moteris ar
mergina. Atsišaukite:
Jos. Bartkus,
050 West 71st Street. Chloago. III.
RENDON
Pilnai įrengtas tavernas Ir beer garden; 17 kambariai ir 4-karu garadžtus; daržas piknikams ir šokiams
pavilionas; randasi labai gražioj vie
toj prie vandens. Daro gerų biznį.
Randasi prie didelio kelio (highwav). Automobiliais ir gatvek&riais
galima privažiuoti.
Chicagos prie
miestyje, arti Riverdale. Pigi renda. tik $100.00 i mSnesj atsakan
čiam žmogui.
Charles Urnleh (Urnikas)
2500 W. 63nl St.. Chicago. Dl.
Telefonas PROspeet 9025

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes SJ
menes) savininkas Išvažiuoja. 1830
South Raeine Avė., Chloago, III.
PARDAVIMUI
Pardavimui bučernS Ir grosernS; pil
na elektrlkinė refrigeraclja; gera vie
ta: nšra kom peticijos.
Atsišaukite Telefonu Hemloek 0257

PARDAVIMUI BUNGALOW
R-kambarlų bungalow;
fumactf
apšildomas; uždaryti porčlai: garadžius; 30x125 lotas; Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai. — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S Snringfleld Avė.
PARDAVIMUI PIGIAI
Gaslnis pečius. 3 šmotų parlor se
tas. komodSs. lova Ir rašomaa sta
lelis Te’efonnoklte PROspeet 2207.

PARDAVIMUI
8-fIetų namas parsiduoda pigiai,
šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius. viskas naujausios mados.
1028 8. 47th Oo«irt. Cicero. II1 Ino I a.

PARDAVIMUI NAMAS
4004 So Maplewood Avė., geras 2
fletų madinis namas; 6 ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrsbeismontas: 30 pėdu lotas: kaina tiktai —
Ž4200.00. Galite apžiūrėti namų iŠ
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rtnek. 3711 West
OSrrl St-eo*. tel. PROsne-t 0208.

TAVERNOJ

15C

PAIF.AKO.nMAS
Paieškau Aleksandro Ijtplnsko. Jau
septyni metai kai apie ji nieko no.
žinau. Turiu labai svarbų reikalų.
Aleksandrai, pats atsišauk; ar jei kas
apie j] žinote, ar Jis gyvas ar miręs
malonėkite pranešti. Už tai būsiu la
bai dėkinga. Marcelė VApinskas, 2080
Canalnort Avenue, Chicago, III.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šui. 1 anačloi: furnacu sušildomas;'
ramdžius
Atsišaukite: 9421 South
Snrhigfleld Avė.
Tel. lavmdale —
0991.

SAVO APYLINKĖS

LIETUVIŠKA
Jr

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

Phone Boulevard

Lankėsi “Drauge” Jokimas
Aukškalnis, dienraščio agen
tas Indianoj. Tai yra apsuk
rus ir energingas vyras! Jis
yra mūsų dienraščio redakto
riaus kaimynas iš Lietuvos

PARENGIMAMS

CLASSIFIED

JU8TIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, Beo.

RENDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tuvė; su šiluma, šviesa ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač iel abu
dirba. Marnuette Parke. Atsišaukite
Telefonu • Rennbllc O8S5.

PARDAVIMUI
Turime parduoti vienų 8 pėdų refrlgeruotų poreelėnlnę parodvmo dėžę.
Taipgi vienų 6x8 •,walk-tn” šaldy
tuvą.
KASTNER RUFRTGERATION
SALES.
4934 W. 90th St- Chleagn.
PARDAVIMUI NAMAS
Brlghton Parke; 2 fletal po 4 karab.
Gerame stovyje. $2.800.00. Maža su
ma {mokėti, balansas $25.00 | mėnesĮ. Atsišaukite:
JOE STARMAH.
4503 So. Talman Avė.
1-mas aukštas

REIKALINGAS PARDAVĖJAS
Reikalingas komercljlnės refrlgeracljos pardavėjas. Gera proga. Ne
reikia turšti patyrimo. Komlšinas Ir
gasollnaa. Atsišaukite telefonu:
I^nmlale 2295
REIKALINGAS PARDAVĖJAS
Reikalingas degtinės pardavėjas. Tu
ri turėti gerų sekimų. Geras atlygi
nimas. Atsišaukite:
MUTUAL LIQUOR OO.,
4707
------So. Halsted St.
~
“
Chicago

Niekas taip ji epą r a gina į
darbą, kaip savų teisių gini
mas.

ai »3.aa.
Talpai manau artl.tltk,
plaukų aatalayiB*, apkirpime Ir

NEW CITY

FURNITURE

MART

— rengia —

2rą Metinį' Pikniką

Tel. Victory 9670

BlOOC ____ ___ _
_
tint doaa atarta helplng your kldneya
elean out aacaaa acida and thla aoon may
malta you faal llka naw. Cyatea rnuat
aatlafy you oompletaly or money bark la
marantaad. Oet Cyataz (alaa-taz) today. It coata only 1c a doaa at drugglata
and tba guarantaa protecta you. •

UTILITY LltJUOR
DISTRIBUTORS

ONA’S PERMANENT

A. A. NORKUS, sav.

Much nervouaneaa la cauaed by an asceaa of acida and poieona dua to functlonal Kldney and Bladder diaorders
whlch may alio cauae Oattlng Up

Į (šilališkis). Jau seniai Aukš- Labdarių Susirinkimas
. kalnis rengiasi vykti LietuGegužės 17 d.
vęn, bet nesuranda tam lai
Trečiadienį, gegužėR 17 d.,
ko. Kitais metais tikrai ma
Dievo Apveizdos par. salėje, 8
nąs važiuoti.
vai. vakare, bus A.L.R.K. Lab
darių Sąjungos Centro susi
“Bunco” Žaidimas
rinkimas, į kurį būtinai turi
Lietuvai Gelbėti
atvykti visi kuopij atstovai,
Fondo Naudai
visa centro valdyba ir visi
Pereito trečiadienio vakare direktoriai. Šis susirinkimas
Lietuvos konsulate įvyko ‘bu šaukiamas ankščiau, nes rei
nco’ žaidimas Dr. Petrui ir kės tinkamai pasitvarkyti ir
jo žmonai Daužvardžiams šei gerai prisirengti 'prie rinklia
mininkaujant. Susirinko apie vos Šv. Kazimiero kapinėse ir
100 dalyvių, kurie bežaizda- prie pikniko Vytauto Darže,
mi kauliukais, arba kortomis, kuris bus gegužės 30 d.
Ant. Bacevičius, pirm.
prie šeimininkų skaniai paruo
što užkandžio ir vieno, kito
“gurkšnelio” smagiai pralei GARŠINKITFS “DRAUGE”
do valandėlę pilname tautos
gerovei atsidavime. Neminint
čia Fondui aukojusių, malo
nu yra visuomenei pranešti,
kad ši jauki draugijėlė Klai
Inrorpamird
pėdos tremtinių naudai suda
Tel. Prospect 0745-0746
rė $228.06 pelno.
Wholesalo Only
L. G. Fondo komitetas šiuo5931-33 So. Ashland Avė.
mi nuoširdžiai sveikina gra
žiai pasidarbavusias: S. BrePas mus galima gauti tikrai
nzienę, Oną Kirienę, U. RakšUctuviškų Importuotų. Valstybinę
Charles Lindbergh Amer. Jungt. Vai. karo lakūnų pulki tienę, D. Pivariūnienę, S. Bal- Degtinę.
Mes ir Visi Mūsų Darbininkai
ninko uniformoj. Šalę jo seržantas James Tate, senas Lind- zekienę, C. P. Ralienę, Stepo Esame
Lietuviai. Pp. F. ir M.
bergho draugas. Atvaizdas nutrauktas per vizitą St. Louis, navičienę, V. Byanskienę, V. Dzimldal, Savininkai.
kur Lindberghui gimė transatlantinio skridimo mintis. Jis Mackevičienę ir kitas, kurios
ir savo lėktuvui davė vardą “Spirit of St. Louis”. (Adme šalia šių irgi daug pasidar
telephoto)
bavo. Ačiū ir konsului už jo IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
jaukią pastogę.

JŪS GALITE GAUTI

750 W. 31st Street

Nervous, Weak.
Ankles Swollen!

Šeštadienis, geg. 13 d., 1939

Birutės Darže — 79tb ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-J une 4,
Permanent garbenėjimag yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai iėailavinę. Mes snprantame
visai jūsų plaukų problemas.
Jūs galite visados tikėti, kad pas
Onų gausite tikrai puikų ir gerų
permanent.

1939

$1,500.00 — DOVANOMIS - $1,500.00
Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausią mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klaunyklte mūsų programo: Antradieniais I* stotlea W8BC, 1910 kll., 9:90 Iki 0 v. V.

4B^buick
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomit Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas

ONA’S BEAUTY SHOP
1820 West 47th Street

Telefonas VICtory 1696

Telefonai LAFayette 8038
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